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Gudstjeneste i Horsens Kirke kl. 9.00 v/Carl Hertz-Jensen 
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BESØGSTJENESTEN 

I 
HORSENS & HAMMER SOGNE 

Hvem? 
Besøgsvenner i sognene 

Sognemedhjælperen 
Menighedsrådene 

Hvad? 
Tilbud om en at snakke med, 

drikke kaffe med, 
læse sammen med, 

spille eller gå en tur med. 
Hvis du ønsker en besøgsven 

så kontakt 
Sognemedhjælper Inga Nielsen, 
Horsens Sognegård, 98 25 51 30! 

 

HUSBESØG 
 

Det hører med til præstens arbejde 
at stå til rådighed for husbesøg. 
Så lad bare præsten få et praj, 

hvor og når der er behov. 
Det er jo ikke altid så let at vide. 

 

SAMTALE 
 

Enhver har mulighed for og lov til 
at opsøge præsten for en samtale 

når som helst og tillige 
nærmest om hvad som helst. 
Her føres ingen journaler, 
og det koster ikke noget. 

Præsten har tavshedspligt. 
Præsten får sin løn for det! 

 

ALTERGANG 
 

Der er noget, der hedder 
hjemmealtergang for enhver, 

som ikke lige kan komme 
til gudstjeneste i kirken. 

Det er præsten også ansat til! 
 

Brug din præst, 
når du har brug for det! 

Sogneindsamling 2010 
Folkekirkens Nødhjælp 

www.noedhjaelp.dk  
 

Årsager til sult 
Nogle regioner i verden rammes of-
te af naturkatastrofer som over-
svømmelser og tørke, og klimafor-
andringerne forstærker disse natur-
katastrofer.  
Omkring 70 procent af verdens fat-
tigste lever i landområder, hvor de 
er dybt afhængige af adgang til jord, 
vand, såsæd og kreditter for at kun-
ne skaffe sig mad på bordet.  

I områder, der er særlig hårdt ramt af klimaforandringer, har famili-
er også brug for teknologi, der kan hjælpe dem til at leve med kli-
maforandringer og skabe bæredygtigt landbrug. 
Mange af verdens fattigste sulter, fordi de ikke har adgang til disse 
ressourcer. Årsager til sult er derfor også en ulige økonomisk politik 
og social fordeling. 

Fakta om sult 
Flere end 1 milliard 
mennesker lever i 
daglig sult. Hver dag 
dør 25.000 menne-
sker på grund af sult 
– børnene dør først. 
90 % af dødsfalde-
ne skyldes kronisk 
underernæring - hungersnød og krig er blot årsag til 10 %. 
Kronisk underernæring forårsager blindhed, sløvhed, hæmmet 
vækst og svækket immunforsvar. 
Ofte skal der kun ganske enkle resurser til, for at fattige bliver i 
stand til at dyrke mad nok til at være selvforsynende; fx godt sæ-

dekorn, ord-
entlige red-
skaber og ad-
gang til vand. 
Små forbed-
ringer af dyrk-
ningsmetoder 
og opbevaring 
af høsten 
hjælper også. 

 
 
 
 
 
 
 

Indsamlingsleder Inga Nielsen  

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

Sogneindsamling
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STATISTIK 2009 
 

Fødte i sognene 05 06 07 08 09 
Drenge Hammer   9 12 8 4 4 
Piger Hammer 9 14 7 11 11 
Drenge Horsens 10 5 5 5 13 
Piger Horsens 9 5 2 8 4 
 

Døbte i kirkerne 05 06 07 08 09 
Drenge Hammer 14 22 21 8 8 
Piger Hammer 14 13 15 13 17 
Drenge Horsens 7 3 6 4 9 
Piger Horsens 7 6 5 7 6 
 

Konfirmerede 05 06 07 08 09 
Drenge Hammer 4 12 5 4 7 
Piger Hammer 7 3 5 7 4 
Drenge Horsens 8 12 6 6 11 
Piger Horsens 9 5 11 8 7 
 

Viede i 
kirkerne 

05 06 07 08 09 

Hammer 22 13+4 18+3 16+1 17+6 
Horsens 6 2 2 3 4 
 

Døde i sognene 05 06 07 08 09 
Mænd Hammer 5 4 4 4 4 
Kvinder Hammer 2 4 0 4 1 
Mænd Horsens 2 2 3 4 8 
Kvinder 1 4 2 0 4 
 

Begravede 05 06 07 08 09 
Mænd Hammer 3 2+1 2 3 7 
Kvinder Hammer 3 4+1 4 4 2 
Mænd Horsens 7 6 6 9 5 
Kvinder Horsens 4 4 6 2 3 
 

Navngivne 05 06 07 08 09 
Drenge Hammer 0 0 0 1 0 
Piger Hammer 0 1 1 2 1 
Drenge Horsens 1 1 0 0 1 
Piger Horsens 1 1 0 1 1 
 

Navnerettelser    06     07     08     09  
Hammer 32 28 5 5 
Horsens 23 19 5 6 
 

Ind/ud-meldte 05 06 07 08 09 
Indmeldte Hammer 1 0 0 0 0 
Udmeldte Hammer 0 2 0 3 2 
Indmeldte Horsens 0 0 0 0 2 
Udmeldte Horsens 0 0 0 0 0 
 

Altergang 05 06 07 08 09 
Hammer 996 1051 792 642 900 
Horsens 878 799 623 637 632 
Lejraltergang 430    285 0 23 31 
Hjemmealtergang 0          5 0 5 0 
 

Gudstjenester 2009 Kirkegængere Koncerter 
Hammer Kirke 55 (-1)   (3010) 4195 3 (122) 
Hammer Sg 7 (205)   214 1   (20) 
Horsens Kirke 60 (-2) (2501) 2755 2   (66) 
 

Indsamlet * 05 06 07 08    09  
Hammer 22339 18713 14755 16413 11839 
Horsens 14415 13415 13409 8707 10493 
 

* Tallene er afrundet til nærmeste hele antal  kr.

ADRESSER 
Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, 
Øster Hassingvej 18, Langholt, tlf. 9825 
6416, fax. 98256424. e-mail: chj@km.dk - 
Træffetid: on. & fr. kl. 11.30-12.30 + ti.-fr. 
kl. 18.00-19.00, samt efter aftale. 
 

Træffetid i Hammer Sognegård: Efter af-
tale. Tlf. 98286402. 
 

Præstesekretær: Christell Gade, 
kontortid i Horsens Sognegård ti-+to. kl. 9-
13, tlf. 98255130. e-mail: cg@km.dk. 
 

Graver: Ulla Blok Nielsen  
Kontor v/Kirken: tlf. 98286553; mobil: 
24601954; e-mail: kirken@hammer-sogn.dk  
 

Graverafløser: Inge Gregersen 
Tlf. 98255209, mobil 21200163. 
 

Kirkesanger/Sognemedhjælper:  
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støv-
ring; tlf 22416919, samt 98255130 på 
kontorarbejdsplads i Horsens Sognegård; 
e-mail: smh.horsens-hammer@mail.dk 
 

Organist: Lene Holt Nielsen, 
Valmuemarken 11, 9000 Aalborg – tlf. 2342 
0372. e-mail: l-h-n@stofanet.dk 
 

Kirketjener: Ole Peter Jakobsen, 
Hammer Sognegård, tlf. 98286402. (Privat: 
Tranevej 1, Grindsted, tlf. 98286878, mobil 
30286815, e-mail: tranevej1@stofanet.dk) 
Hammer Kirke, Hammer Kirkevej 10, 
9381 Sulsted - Tlf. 98286553 – e-mail: 
kirken@hammer-sogn.dk 
   

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 
23-25, Grindsted, tlf. 98286402; fax 9828 
6492 + sognegaarden@hammer-sogn.dk  
 

Præsteafløsere:  
Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 
60, tlf. 98293056; lhsm@km.dk 
Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vod-
skov, tlf. 98293604; erikboye@mail.dk 
 

MENIGHEDSRÅDET  
Hammer Sogn: 8384@sogn.dk 
Formand/Kontaktperson Helle Bergen 
Nielsen, Ørum Mosevej 19, Hjallerup – tlf. 
98286009; hv.osterholt@mail.tele.dk 
Næstformand/Kirkeværge/Kasserer 
Magda Bang Larsen, Skovskellet 4, Ug-
gerhalne – tlf. 98286305. 
Villy Aagaard Nielsen, Ørum Mosevej 
19, Hjallerup – tlf. 98286009, 
hv.osterholt@mail.tele.dk  
Sekretær Sognepræsten 
Regnskabsfører Ole G. Dahl, Kornel-
parken 84 – tlf. 98286529 (valgt udenfor 
rådet) 
Bygningskyndig Arne Skindbjerg, Ug-
gerhalnevej 16 (valgt udenfor rådet) 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

Statistik 2009
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GUDSTJENESTER 
“De holdt fast ved apostlenes lære og 
fællesskabet, ved brødets brydelse og 
ved bønnerne.”        (Ap. Gern. 2, 42) 
 

 

FEBRUAR 
7. feb. kl. 9.00 Sexagesima (156) 
14. feb. kl. 10.30 Fastelavn (192) 
21. feb. kl. 19.00 1. s. i Fasten (698) 
i Sognegården  
28. feb. kl. 9.00 2. s. i Fasten (626) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
 

MARTS 
7. mar. kl. 9.00 3. s. i Fasten (336) 
Fælles gudstj. i Horsens Kirke * 
14. mar. kl. 10.30 Midfaste (457) 
18. mar. kl. 17.00 Spaghettigudstj. * 
21. mar. kl. 14.00 Mariæ Bebudelse (71) 
Kormedvirken * 
28. mar. kl. 9.00 Palmesøndag (172) 
Familiegudstj. * 
 

APRIL 
1. apr. kl. 19.00 Skærtorsdag (458) 
2. apr. – Kirkebil til Horsens K kl. 10.30* 
4. apr. kl. 10.30 PÅSKEDAG (408) 
5. apr. kl. 10.30 2. påskedag (241) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
11. apr. kl. 9.00 1. s. e. Påske (249) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
18. apr. kl. 10.30 2. s. e. Påske (667) 
25. apr. kl. 9.00 3. s. e. Påske (722) 
i Hammer Sognegård 
30. apr. kl. 10.30 Bededag (443) 
 

MAJ 
2. maj – Kirkebil til Horsens K kl. 10.30* 
4. maj kl. 17.00 Spaghettigudstj. * 
9. maj kl. 10.30 5. s. e. Påske (588) 
13. maj kl. 9.00 + kl. 11.00 Kristi 
Himmelfart – Konfirmationer 
16. maj – Ingen gudstj. 
23. maj kl. 9.00 PINSEDAG (291) 
24. maj kl. 11.00 2. Pinsedag (290) 
Skovsgudstjeneste i Bakkerne 
 

 

* Se nærmere omtale. 
 

Tallene i ( ) foreslår dagens salme. 
Hvor intet andet er anført er gudstjenesten 
ved pastor Carl Hertz-Jensen 
 

Kirkebil: Østergårds Biler  
kører fra Liselund ½ timer før gudstj. 
gennem Uggerhalne og 15 min. før fra 
sognegården. Tlf. 9828 2000. 
Bil kvit og frit - til og fra kirke! 
 

BLADUDVALG 
Helle Nielsen, Inga Nielsen og Carl Hertz-
Jensen (ansv.) 
Stof til bladet afleveres i sognegården eller 
til præsten senest d. 20. marts 2010 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 
Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til må-
nedlige gudstjenester efter følgende plan: 
Torsdag den 4. februar kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen 
Torsdag den 18. februar kl. 14.30 ved Erik Boye med kirkekaffe 
Torsdag den 4. marts kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 18. marts kl. 14.30 ved Lisbeth s. Michelsen med kirkekaffe 
Skærtorsdag  den 1. april kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye 
Torsdag den 15. april kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe 
Torsdag den 6. maj kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 
 

Spaghetti-gudstjenester 
Torsdag den 18. marts kl. 17.00 i Hammer Kirke & Sognegård 
Tirsdag den 4. maj kl. 17.00 i Hammer Kirke & Sognegård 

En kort gudstjeneste for de aller-
mindste. Vi kalder det KIRKE & 
KØDGRYDE - først lidt om Gud 
i kirken, en god bibelhistorie, sang 
og bevægelse og så lidt at spise i 
sognegården bagefter, alt sammen 
som et godt tilbud til børnefamili-
erne med de mindste. Der er fri 
adgang og fri bespisning med en 

let omgang kødsovs og spaghetti og vand at drikke. Det hele slutter, så alle 
kan være vel hjemme senest kl. 19. – Alle er velkomne. – Se og syng, sans og 
smag! – Brug evt. kirkebilen! 
 

Familiegudstjenester 
Søndag den 14. februar kl. 10.30 
Fastelavns søndag mødes vi til Familie-
gudstjeneste i kirken, både store og små. 
Tidspunktet er valgt, så der er god mulig-
hed for at deltage, også i det lokale arran-
gement senere på dagen. Minikonfirman-
derne pynter kirken op med små Faste-
lavnsris – og skriver bønner til brug i guds-
tjenesten. Velkommen! 
 

Søndag den 28. marts kl. 9.00 
Palmesøndag runder vi af med årets Minikon-
firmander ved gudstjenesten i kirken. Minikon-
firmanderne vil deltage i forberedelse, medvir-
ken og udsmykning i denne optakt til påsken. 
Kom og vær med til afslutning med årets mini-
konfirmander og til indledning til påskedagene. 
VEL MØDT! 
 

Kirkebil 
Det fremgår af gudstjenestelisten, at der kører kirkebil fra Hammer Sogn til 
Langholt på 2 søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i Hammer Kirke. Bilen 
kører fra Hammer Sognegård pågældende dage kl. 10 og retur kl. ca. 11.30. 
 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 
Læs mere på www.hammer-sogn.dk

Gudstjenester
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HAMMERAFTENER 
 

FEBRUAR  Ingen 
 

MARTS 
Mandag den 15. marts kl. 18.00 
Virksomhedsbesøg: Flådestation, Frederikshavn 

Kør selv fra Sogne-
gården. Tilmelding 
senest 11/3 til  
Ole Peter Jakobsen 
(98286878/30286815) 
Pris: 30.- kr. pr kaffe. 
 

 
 

Tirsdag den 23. marts kl. 19.30 
WIENER-aften Musik med Kirsten Martinsen på cello, Christina 
Graakjær Rudan på violin og Ib Buchholtz Hansen på klaver. – 
Der serveres Ost og Rødvin. – Arrangeret af Koncertudvalget. 
 

APRIL 
Onsdag den 14. april kl. 19.30 
Svend Aage Jensby: 
”Fra politi til politik – et spændende 
liv” 
 

MAJ 
Mandag den 17. maj kl. 18.30 
Besøg i Dorf Møllegaard 
Afgang fra Sognegården i egne biler. 

Deltagerpris: 35.- kr. 
 
 

HUSK: Der er altid fri adgang med 
mindre andet er anført i oversigten og 
indbydelsen. Møderne holdes i eller ud 
fra Sognegården i Grindsted. Ved kaf-
fen er det normalt muligt at støtte et 
godt formål! VEL MØDT!  
 

   Programudvalget 
 

Mariæ Bebudelsesdag – med kor 
Søndag den 21. marts kl. 14.00 i Hammer Kirke 
Vodskovkoret og Hammerkoret går sam-
men om at medvirke til to gudstjenester i 
anledningen af Maria Bebudelses dag 
Søndag den 21. marts med Højmesse i 
Vodskov Kirke kl. 10.00 og i Hammer 
Kirke kl. 14.00. Det er første gang de to 
kor samarbejder på tværs af sognene med 
en gudstjeneste som indhold og som en 
optakt til påsken i de respektive kirker. 
(Billede fra Sesams Børnebibel) 

AKTIVITETER 
Hammeraftener * 
15/3; 23/3; 14/4; 17/5 
 

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30 
Onsdage i Grindsted 
Torsdage i Langholt 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
18/2; 25/3; 29/4; 27/5; 24/6 
 

Y’s Men’s Club (Mandage 19.30) 
normalt 2. + 4. mandag 
 

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30) * 
 

Hammerkoret (Tirsdage 19.00)  
 

Fællesspisning (Fredage kl. 18.30)* 
5/2; 19/3; 7/5 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Normalt nu onsdage kl.19.00: 3/2; 3/3; 
7/4; 5/5. Dagsorden og referat ses i 
sognegården. Spørg evt. formanden. 
Åbne møder! 
 

KIRKELIG VEJVISER 
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel an-
meldes denne til sognepræsten med evt. 
erklæring. Blanket kan hentes på sekre-
tærkontoret i Sognegården og på hjem-
mesiden:  www.personregistrering.dk  
Navngivelse: Senest 6 måneder efter 
fødsel foretages anmeldelse af navn til 
sognepræsten. Blanket fås på sekretær-
kontor og på: www.personregistrering.dk  
Dåb: Der træffes aftale med den præst, 
der skal foretage dåben.. Attester forevi-
ses. Navn og adresse på 2-5 faddere oply-
ses. 
Navneændring: Anmodning afleveres 
på bopælssognets kirkekontor, som fore-
tager navnerettelse efter indgået betaling 
440. – kr. Regler og blanketter findes på: 
www.personregistrering.dk samt i øvrigt 
på sekretærkontor i Sognegården. 
Bryllup: Tid og sted aftales med præsten 
til at foretage vielsen. Prøvelsesattest 
skaffes på borgmesterkontor i bopæls-
kommune og afleveres ved nærmere afta-
le med præsten. 
Dødsfald: Inden 2 hverdage efter døds-
fald foretages anmeldelse til sognepræ-
sten. Attester for afdøde forevises. Døds-
anmeldelse udfyldes eller afleveres. 
Begravelse: Nærmere om tid og sted 
for begravelse/bisættelse aftales med 
præsten til at foretage handlingen. 
 

Glædelig Påske! 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

Hammeraftener og andre aktiviteter

APRIL
Torsdag den 15. april kl. 19.30
Svend Aage Jensby: 
“Fra politi til politik -et spændende liv”
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VODSKOV 
GENBRUG 
Granlunden 1, Vodskov 

Åben: kl. 13-17 
mandag - fredag  

 

Kom og gør en god handel! 
Og støt en god sag! 

 

Lørdagsåbent kl. 10-13 
den første lørdag i hver måned 

 

STØT fx: 
 

KFUM-cafe i Ungarn, Handicapskole 
i Nigeria, Cafe Parasollen i Aalborg, 
Mission Øst, Mellemkirkeligt Stiftsud-
valg, KFUM&KFUK, FDF, KFUM-

spejderne, Danmission mm.  
TAK for hjælpen! 

 

Drives af 
Hammer Y’s Men’s Club 

 
 

 

Kirkens 
Korshær 

 

Genbrug 
VODSKOV 

 
Kirkens Korshær Genbrug, Vod-
skovvej 57, 9310 Vodskov 
 

Der kan virkelig gøres en god handel i 
butikken. Hver en krone i overskud 
går til Kirkens Korshær i Aalborg: 
Varmestue – Skurbyen – Gårdprojekt 
– Natvarmestue & Herberg. 
Vi tager gerne imod ting og sager ved 
henvendelse i butikken eller på tlf. 98 
29 23 33. I åbningstiden kan evt. afta-
les om at hente møbler.  
Åben Mandag-Torsdag kl. 13-17 
 

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV 
PÅ TV-DANMARK 

 

Hver dag på TV2Nord Plus 
Ma-Ti kl. 15.30 – On kl. 22 – To kl. 23 
– Fr kl. 22.30 – Lø kl. 21 – Sø kl. 8 

 

”RUNDT OM FOLKEKIRKEN” 

 

Musikalsk Legestue – forår 2010 
 

Den musikalske legestue er et 
tilbud til sognets dagplejere, og 
alle andre forældre med børn i 
alderen 0-3 år. Vi ser meget 
gerne forældre på barsel eller 
orlov. 
Vi er klar til at starte kl. 9.00. 
Vi synger nogle sange, har må-
ske et par sanglege, og vi bru-
ger nogle rytmefrugter / instru-
menter / faldskærm. 
 

Vi har musikledsagelse af Lene, vores organist. 
 

Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand til børnene, og kaffe 
til de voksne. Herefter er der tid til at lege med Sognegårdens legetøj, til 
kl. ca. 11, hvorefter vi siger farvel. 
 

I foråret kommer legestuen til at ligge på følgende torsdage 
 

Torsdag den 18. februar (vinterferie i uge 8) 
Torsdag den 25. marts 
Torsdag den 29. april 
Torsdag den 27. maj 
Torsdag den 24. juni 

 

Hvis I vil høre nærmere, kan I ringe til mig på tlf. 2241 6919 (privat). 
Dagplejer Lotte Brandsborg kan også kontaktes på 9828 6374 
 

Med venlig hilsen 
Inga Nielsen (Sognemedhjælper) 
 

40 sætninger om Bibelen – kan du huske? 
Den Gamle Pagt – GT   Den Nye Pagt – NT  
1. Gud skabte   21. Maria får besked 
2. Slangen fristede  22. Guds søn fødes 
3. De blev vist ud fra Haven  23. Vise mænd kommer 
4. En broder blev myrdet  24. Døberen døbte  
5. Noah byggede  25. Disciplene kaldes 
6. Regnen kom i stride strømme 26. Jesus taler og helbreder 
7. Abraham ventede i tro  27. Jesus fortæller og lærer 
8. Isak skulle ofres  28. Døberen halshugges 
9. Jakob snød sin bror  29. Jesus holder indtog 
10. Drømmeren Josef blev solgt 30. Jesus holder måltid 
11. Barnet blev lagt i en sivkurv 31. Judas forråder Jesus 
12. Tornebusken brændte  32. Pilatus dømmer Jesus 
13. Plager ramte Egypten  33. Peter fornægter Jesus 
14. De rejste ud og kom hjem  34. Jesus korsfæstes 
15. Moses fik lovens tavler  35. Jesus står op af graven 
16. Jerikos mure faldt  36. Apostlene sendes ud 
17. David fældede Goliat  37. Ånden sendes til verden 
18. Kong David tog Batseba  38. Budskabet fortælles 
19. Daniel kom for løverne  39. Jesus vil komme igen 
20. Profeter fortalte om fredsriget 40. Alt skal blive nyt 
 

Disse og mange andre spændende historier fra bibelen er værd at læse. 
Gå på opdagelse, læs og fortæl mange gode historier for alle!         ch-j 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Læs mere på www.hammer-sogn.dk

Musikalsk legestue
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NYT fra HAMMER FDF 
Året der gik 
Så er endnu et år jo gået, med Hammer FDF, 
stadig i den lidt kedelige situation, på ”stand-
by”. Vi kører dog stadig få aktiviteter for de 
største FDF’ere, men har stået i den triste si-
tuation at måtte lukke for hold med tumlinge, 
puslinge og pilte. Så vi håber stadig meget på, 
at der dukker nogle op, der har lyst til at tage 
udfordringen op og genstarte holdet med de 
”små” FDF’ere igen.   
I året der gik, nåede vi nogle få aktiviteter for 
de tilbageværende medlemmer, og en som-
merlejr, fik vi da også med. Vi håber at få en 
masse tid til at lave en nogle rigtigt fede aktivi-
teter i det nye år. 
 Året står bl.a. på skitur i uge 8, som der jo 
skal arbejdes hårdt på at få penge skrabt ind 
til, for som enhver FDF’er jo ved, må der ydes, 
før der kan nydes. Så derfor benytter vi lejlig-
heden til at indsætte vores jobannonce  
De bedste nytårshilsner fra Hammer FDF 
 

Har du brug for en hjælpende hånd?
  

Så er det måske lige os, du har brug for! 
Vi er en mindre flok FDFére på 9, der udfører 
stort set alt slags arbejde, alt fra rengøring og 
lagerarbejde til have- og malerarbejde, og er 
åbne for andre forslag. Vi er en meget ener-
gisk flok bestående af 6 medlemmer og 3 le-
dere, der alle står klar til at arbejde hårdt og 
flittigt.  
Hvis du syntes det lyder interessant, er du 
meget velkommen til at kontakte  
Steffie Daarbak. 25 50 70 55 
(pris efter aftale) 
 

Møder Efter aftale 

Ledere Maiken Hald, Mark Winter 
Hansen og Steffie Daar-
bak Bønsdorff 

 

 
 

Kredsleder:  
Tobias Fibiger Jakobsen 

Tlf. 42600903 
 

 

 

Aktiv hygge 
 

Aktiv hygge mødes i Hammer Sognegård hver onsdag 
kl. 13.30 som sædvanligt og slutter igen ca. klokken 16. 

 
Alle er velkomne til hyggeligt samvær – vi mødes i 
sognegården, hvor vi synger, drikker kaffe til medbragt 
brød, strikker bl.a. tæpper og børnetøj til børn i Indien 
og spiller bob. Har du andre gode ideer til fælles hygge, 
er du meget velkommen til at komme med dem. VEL 
MØDT! 
 

Datoer for fællesspisning 
Fredag den 5. februar kl. 18.30  
Fredag den 19. marts kl. 18.30 
Fredag den 7. maj kl. 18.30  
Vi spiser sammen fra det gode køkken og hygger os 
med sang og snak i et par timer. 
 

Prisen for at deltage i fællesspisningen er fortsat kun 40 
kr. Tilmelding til Anne Heilesen på tlf. 98 28 62 95 se-
nest onsdagen før arrangementet. 
 

Velkommen i et godt fællesskab! 
 
 

 
Konfirmanderne på torsdagsholdet – de rigtige! 

(Sidste gang var det altså onsdagsholdet) 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 
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Et kirkeår er gået og et nyt er netop begyndt. 
 

Vores gravermedhjælper Lene Elise Hansen har fået en 
lille datter, Regitze. Som barselsvikar er Inge Gregersen 
ansat, indtil Lene kommer tilbage til foråret. Inge er en 
”frisk pige” med stort gå-på-mod, og er faldet godt i 
”hak” med de andre ansatte. 
 

Igen i år har der været sogneaftener både i og uden for 
”huset”. I februar havde vi i Sognegården i Langholt 
besøg af Søren Ryge, som fortalte levende om de man-
ge forskellige personer, han har mødt gennem tiden. Et 
arrangement, som vi havde sammen med Horsens 

Sogn. Senere fortalte vores præst, Carl Hertz-Jensen om 
sine fantastiske rejseoplevelser i Indien, under sin orlov, 
sidste efterår. Vi har også haft besøg af landbetjenten 
fra Dronninglund, som fortalte om, hvordan det er at 
være ordensmagt på Grønland. I august gik turen til Lil-
le Vildmose, en rigtig spændende tur, hvor en naturvej-
leder fortalte om mosen. En af de sidste sogneaftener 
havde vi besøg af Frelsens Hærs, som sang gospel. Den 
sidste Hammeraften var traditionen tro, adventsfest 
med Hammerkoret. 
 

Kunstudvalget havde igen i år arrangeret en flot kunst-
udstilling i Hammer sognegård.  
 

Som indsamling kan bl.a. nævnes indsamling til folke-
kirkens nødhjælp, den første søndag i marts. Indsamlin-
gen foregår sammen med FDF. Jeg vil her benytte lej-
ligheden til at sige et stort TAK, til alle frivillige fra 
sognet som hjælper til denne dag. 
 

Vi har ikke brugt mere af vores arv, men vores organist 
Lene Holt Nielsen ønsker en udvidelse af orglet, men 
endnu er der ikke truffet beslutninger. 
 

Tak til vores ansatte for et godt samarbejde. 
 

Det skal også meddeles at 4 menighedsrådsmedlemmer 
har valg at udtræde af rådet. Det er Maria Jakobsen, 
Erik Sørensen, Anne Heilesen og Jonna Jensen 
Indtrådt i rådet er suppleant Villy Aagaard Nielsen. 
Biskoppen udskriver et suppleringsvalg engang efter jul, 
så vi igen bliver fuldtallige i menighedsrådet. 
 

Rigtig godt nytår! 
Helle Nielsen 
Formand  

 
 

Til lykke, KIRKEKLOKKE! 
Hammer Kirkes klokke lyder ikke af så meget, når den ringer. Indtil for få år 
siden kunne vi kun dårligt høre klokken, når vi inde i kirken lyttede til dens 
kalden, lige inden gudstjenesten skulle gå i gang. Det krævede megen opmærk-
somhed fra organistens side for at høre tydeligt, hvornår det var slut med de 
3x3 Bedeslag, så der kunne spilles Præludium.  
I dag er det anderledes. Nu kan klokken normalt høres af alle, selv om der ikke 
er helt fuldstændig ro i kirken. Vi har tilladt os at snyde lidt med lyden, da vi 
fik sat højttalere op for få år siden. Vi ville gøre forsøget, når vi nu havde mu-
ligheden. Og det er vi glade for i dag. Vi kan høre den rigtige klokkeklang fra 
kirkens ældgamle klokke, sendt via højttaleranlægget. Vi kan godt fornemme 
noget af klokkens og kirkens historie gennem klangen. 
I år er det nu en 500 år gammel historie. Værd at minde om og tænke over, når 
nu klokken ringer i jubilæumsåret 2010. Vi ved det fra inskriptionen på selve 
klokken, hvor det med besvær kan læses: ”Anno dni m.d.x. help ihs Maria 
Anna” 
Det betyder: Herrens år 1510 hjælp Jesus (Iesus Hominum Salvator = Jesus men-
neskenes frelser) Maria (= Marias søn) Anna (=Annas datter). 
Derfor: Til lykke, Kirkeklokke, med de 500 år. Må du fortsat lyde og kalde os til kirke i mange år! Carl H-J 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 
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